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  ٢

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
الحمد هللا ، وصلى اهللا وسلم وبارك علـى عبـده ورسـوله محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه ومـن 

  :تبعهم بإحسان أما بعد
 جمعتها لبیان أصول مهمة تتعلق بالمنهج السلفي، ١ثابتاً وأربعون حدیثًا  سبعةفهذه 

االستطاعة حتى یسهل حفظها، ووضعت لكل ة قدر وحرصت على المتون المختصر 
   .منها عنوانًا یناسب مقصود الرسالة

وأشكر فضیلة الشیخ العالمة صالح بن فوزان الفوزان حفظه اهللا حیث شرفني 
وحین سألته أن . بمراجعتها مرتین وأتحفني بفوائد قّیمة جعلها اهللا في موازین حسناته

  :یقدم لها قال
  رسول صلى اهللا عليه وسلم، الذي ال يقبل الحديثال أقدم لحديث ال(

  ). ال ينفعه شيء، هذا في قلبه مرض
  .فكانت هذه الكلمة درسًا عظیمًا في توقیر السنة النبویة

  
كما أشكر فضیلة الشیخ العالمة علي بن محمد ناصر الفقیهي حفظه اهللا حیث تفضل 

  .زاءبمراجعتها وأفادني بملحوظات هامة فجزاه اهللا خیر الج
خالصة لوجهه الكریم وأن ینفع بها من قرأها أو  هذه الرسالة واهللا أسأل أن یجعل

حفظها إنه خیر من سئل وأكرم من أعطى و صلى اهللا وسلم وبارك على عبده ورسوله 
  .محمد، وعلى آله وصحبه

  
  علي بن یحیى الحدادي

  هـ١٤/١٢/١٤٢٢
  الریاض

  )٢٠٠٣٣(ب . ص 
  )١١٤٥٥(الرمز البریدي 

  
                                     

  )الصحیح لذاته ولغیره، والحسن لذاته ولغیره(أعني جمیع درجات القبول األربعة  -  ١



  ٣

  إخالص النیة  -١
عن عمر بن الخطاب رضي اهللا تعالى عنه قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا  -١

إنما األعمال بالنیات وٕانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى : (علیه وسلم یقول
اهللا ورسوله فهجرته إلى اهللا ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنیا یصیبها أو إلى امرأة 

  ١رواه البخاري ومسلم) ینكحها فهجرته إلى ما هاجر إلیه
  فضل الدعوة إلى اهللا تعالى - ٢

عن سهل بن سعد رضي اهللا تعالى عنه  قال قال النبي صلى اهللا علیه وسلم لعلـي  -٢
انفــذ علــى رســلك حتــى تنــزل بســاحتهم ثــم ادعهــم إلــى اإلســالم : (یـوم خیبــر وأعطــاه الرایــة

 ألن یهدي اهللا بـك رجـال خیـر لـك مـن أن یكـون لـك حمـر وأخبرهم بما یجب علیهم فواهللا
  ٢رواه البخاري ومسلم) النعم

  
  طلب العلم فریضة ، والرد على من حقر شأنه وَنّفر عنه - ٣

: عن أنس بن مالك رضى اهللا تعالى عنـه قـال قـال رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم -٣
ــة علـــى كـــل مســــلم( ــم فریضــ ــه) طلـــب العلـ ــــت، ٣رواه ابـــن ماجـ ــرة ر : قل وي مـــن طـــرق كثیــ

وحســنه بمجموعهــا جماعــة مــنهم المــزي والســیوطي، ونقــل العراقــي عــن بعــض  ،ضــعیفة
  .٤العلماء تصحیحه

  
  وجوب تبلیغ العلم على أهل العلم - ٤

: عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا تعالى عنه أن النبي صلى اهللا علیه وسـلم   قـال -٤
  ٥رواه البخاري. الحدیث ) بلغوا عني ولو آیة(

                                     
  )١٥٥ح٣/١٥١٥(مسلم  صحیح) ٥٤ح١/٣٠(صحیح البخاري  -  ١
  )٣٤ح٤/١٨٧٢(صحیح مسلم ) ٢٨٤٧ح٣/١٨٦(صحیح البخاري  -  ٢
  )٢٢٤ح١/٨١(سنن ابن ماجه  -  ٣
؛ ومشكاة المصابیح بتخریج )٣٢٧(؛ والمقاصد الحسنة ص) ٤٠(انظر التذكرة في بیان األحادیث المشتهرة ص -  ٤

  )٢،١(هامش رقم ) ١/٧٦(الشیخ األلباني 
  )٣٢٧٤ح٣/١٢٧٥(صحیح البخاري -  ٥



  ٤

  وجوب البدء بالتوحید في الدعوة إلى اهللا - ٥
عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا تعــالى عنهمــا قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم  -٥

إنــك ســتأتي قومــا أهــل كتــاب فــإذا جئــتهم فــادعهم : لمعــاذ بــن جبــل حــین بعثــه إلــى الــیمن
ذلك فأخبرهم إلى أن یشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا فإن هم أطاعوا لك ب

أن اهللا قـــد فـــرض علـــیهم خمـــس صـــلوات فـــي كـــل یـــوم ولیلـــة فـــإن هـــم أطـــاعوا لـــك بـــذلك 
ــیهم صــدقة تؤخــذ مــن أغنیــائهم فتــرد علــى فقــرائهم فــإن هــم  فــأخبرهم أن اهللا قــد فــرض عل
أطـــاعوا لـــك بـــذلك فإیـــاك وكـــرائم أمـــوالهم واتـــق دعـــوة المظلـــوم فإنـــه لـــیس بینـــه وبـــین اهللا 

  ١لمرواه البخاري ومس) حجاب
  وجوب التحذیر من الشرك ووسائله - ٦

مـن (عن جابر بن عبد اهللا قـال سـمعت رسـول اهللا  صـلى اهللا علیـه وسـلم   یقـول    -٦
  ٢رواه مسلم) لقي اهللا ال یشرك به شیئا دخل الجنة ومن لقیه یشرك به دخل النار 

  
  مناهج الدعوة توقیفیة  - ٧

من :( صلى اهللا علیه وسلمعن عائشة رضي اهللا تعالى عنها قالت قال رسول اهللا -٧
  ٣رواه البخاري ومسلم) أحدث في أمرنا هذا ما لیس فیه فهو رد

  
  التحذیر من الفرق الهالكة، وبیان حقیقة الجماعة الناجیة المنصورة  - ٨

أال إن رسول اهللا   صلى اهللا  :أنه قالرضي اهللا عنهما عن معاویة بن أبي سفیان  -٨
إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتین وسبعین أال  ( :قام فینا فقال علیه وسلم

ملة وٕان هذه الملة ستفترق على ثالث وسبعین ثنتان وسبعون في النار وواحدة في 
هو حدیث : ، وقال شیخ اإلسالم في المسائل٤رواه أبو داود) الجنة، وهي الجماعة

: الكشاف صحیح مشهور، وصححه الشاطبي في االعتصام وقال ابن حجر في تخریج

                                     
  )٢٩ح١/٥٠(، صحیح مسلم )  ١٤٢٥ح٢/٥٤٤(صحیح البخاري -  ١
  )١٥٢ح١/٩٤(صحیح مسلم -  ٢
  )١٧ح٣/١٣٤٣(صحیح مسلم ) ١٤٢٥ح٢/٥٤٤(صحیح البخاري -  ٣
  )٤/١٩٨(سنن أبي داود  -  ٤



  ٥

ما أنا علیه (وفي روایة للترمذي والحاكم من حدیث عبد اهللا بن عمرو .  ١إسناده حسن
  .٢وفیها ضعف) الیوم وأصحابي

  
  

  شرف أهل الحدیث - ٩
: عـن المغیــرة بــن شـعبة رضــي اهللا تعــالى عنـه عــن النبــي صـلى اهللا علیــه وســلم قــال -٩
  .٣رواه البخاري) هم ظاهرونال تزال طائفة من أمتي ظاهرین حتى یأتیهم أمر اهللا و (

  ٤أنهم أهل الحدیثصرح جماهیر أهل العلم 
  فضل العلم والعلماء والرد على من یتنقصهم -١٠

ســمعت رســول اهللا   صــلى اهللا : عــن أبــي الــدرداء  رضــي اهللا تعــالى عنــه   قــال  -١٠
مـن سـلك طریقـا یبتغـي فیـه علمـا سـلك اهللا لـه طریقـا إلـى الجنـة وٕان :  (علیـه وسـلم یقـول

لمالئكــة لتضــع أجنحتهــا رضــاء لطالــب العلــم وٕان العــالم لیســتغفر لــه مــن فــي الســماوات ا
ومـن فـي األرض حتــى الحیتـان فـي المــاء وفضـل العــالم علـى العابـد كفضــل القمـر علــى 
سائر الكواكب إن العلماء ورثـة األنبیـاء إن األنبیـاء لـم یورثـوا دینـارا وال درهمـا إنمـا ورثـوا 

ونقـل  ٦صـححه ابـن حبـانو ٥رواه أبـو داود والترمـذي) بحـظ وافـرالعلم فمن أخـذ بـه أخـذ 
حســنه حمــزة  :، وقــال ابــن حجــر٨، وصــححه األلبــاني٧ابــن حجــر عــن الحــاكم تصــحیحه

  .٩له شواهد یتقوى بها: الكناني، ثم قال

                                     
  )٢٠٤ح١/١٥(انظر السلسلة الصحیحة  -  ١
  ) ١/١٢٩(والحاكم ). حدیث مفسر غریب(وقال ) ٢٦٤١ح٥/٢٦(الترمذي  -  ٢

  )٦٨٨١ح٦/٢٦٦٧(صحیح البخاري -  ٣
  . للشیخ ربیع بن هاد ي المدخلي حفظه اهللا) أهل الحدیث هم الطائفة المنصورة(انظر كتاب  -  ٤
  ).٢٦٨٢ح٥/٤٨(سنن الترمذي) ٣٦٤١ح ٣/٣١٧(سن أبي داود  -  ٥
  )٨٨ح١/٢٩٠(صحیح ابن حبان  -  ٦
  .یث أبي هریرةولم أجده في المستدرك إال من حد) ١/١٩٣(الفتح  -  ٧
  )٦١٧٣ح٥/٣٠٢(صحیح الجامع  -  ٨
  )١/١٩٣(الفتح  -  ٩



  ٦

  العلم قبل العمل والدعوة، ومن لم یبدأ به أفسد أكثر مما یصلح -١١
ي اهللا تعــالى عنــه  قــال ســمعت رســول عــن عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص  رضــ -١١

إن اهللا ال یقبض العلم انتزاعا ینتزعـه مـن العبـاد ولكـن : (اهللا صلى اهللا علیه وسلم یقول 
یقــبض العلـــم بقـــبض العلمـــاء حتـــى إذا لـــم یبـــق عالمـــا اتخـــذ النـــاس رؤوســـا جهـــاًال فســـئلوا 

  ١رواه البخاري ومسلم) فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا
  

  كل من أظهر نصرة الدین حتى ُیعرف أنه على السنةال یغتر ب -١٢
عن أبي هریرة  رضي اهللا تعالى عنه  أن رسول اهللا  صـلى اهللا علیـه وسـلم أمـر  -١٢

إنه ال یدخل الجنة إال نفـس مسـلمة، وٕان اهللا لیؤیـد هـذا :  (بالًال یوم خیبر فنادى بالناس
 ٢رواه البخاري ومسلم) الدین بالرجل الفاجر

  
  حسنةفي الدین بدعة توجد ذیر من البدع كلها، وبیان أنه ال وجوب التح -١٣

ــال -١٣ ــالى عنــــه   قــ ــاریة رضــــي اهللا تعـ ــول اهللا  : عـــن العربــــاض بــــن ســ ــا رســ صــــلى بنــ
صـلى اهللا علیـه وسـلم ذات یـوم ثـم أقبـل علینـا فوعظنـا موعظـة بلیغـة ذرفـت منهـا العیـون 

دع فمـاذا تعهــد إلینــا كـأن هــذه موعظـة مــو : ووجلـت منهــا القلـوب فقــال قائـل یــا رســول اهللا
أوصیكم بتقوى اهللا والسـمع والطاعـة وٕان عبـدا حبشـیا فإنـه مـن یعـش مـنكم بعـدي : (فقال

فسیرى اختالفا كثیرا فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء المهدیین الراشـدین تمسـكوا بهـا وعضـوا 
رواه ) علیهـا بالنواجــذ وٕایـاكم ومحــدثات األمـور فــإن كـل محدثــة بدعـة وكــل بدعـة ضــاللة

: ، وقـال البـزار٤حسن صحیح :، ورواه الترمذي وقال٣له علة صحیح لیس :حاكم وقالال
  .٥كما في اإلرواء حدیث ثابت صحیح

                                     
  )١٣ح٤/٢٠٥٨(صحیح مسلم ) ١٠٠ح١/٥٠(صحیح البخاري -  ١
  )١٧٩ح١/١٠٦(صحیح مسلم ) ٢٨٩٧ح٣/١١١٤(صحیح البخاري  -  ٢
  )١/١٧٩(المستدرك  -  ٣
  )٢٦٧٦ح ٥/٤٤(سنن الترمذي  -  ٤
  )٨/١٠٨(إرواء الغلیل  -  ٥



  ٧

لزوم جماعة المسلمین وٕامامهم عند الحث على  الحذر من دعاة الضاللة، و -١٤
  الفتن

كـان النـاس یسـألون رسـول اهللا : عن حذیفة بـن الیمـان رضـي اهللا تعـالى عنـه قـال -١٤
هللا علیـــه وســـلم عـــن الخیـــر وكنـــت أســـأله عـــن الشـــر مخافـــة أن یـــدركني فقلـــت یـــا صـــلى ا

رسول اهللا إنا كنا فـي جاهلیـة وشـر فجاءنـا اهللا بهـذا الخیـر فهـل بعـد هـذا الخیـر مـن شـر 
قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشـر مـن خیـر قـال نعـم وفیـه دخـن قلـت ومـا دخنـه قـال قـوم 

هـل بعـد ذلـك الخیـر مـن شـر قـال نعـم دعـاة یهدون بغیر هدیي تعرف منهم وتنكر قلـت ف
إلى أبواب جهـنم مـن أجـابهم إلیهـا قـذفوه فیهـا قلـت یـا رسـول اهللا صـفهم لنـا فقـال هـم مـن 
جلــدتنا ویتكلمــون بألســنتنا قلــت فمــا تــأمرني إن أدركنــي ذلــك قــال تلــزم جماعــة المســلمین 

كلها ولو أن تعض وٕامامهم قلت فإن لم یكن لهم جماعة وال إمام قال فاعتزل تلك الفرق 
  .١رواه البخاري ومسلم) بأصل شجرة حتى یدركك الموت وأنت على ذلك

  
  الحب في اهللا والبغض فیه -١٥

عن ابن عباس رضـي اهللا تعـالى عنـه قـال قـال رسـول اهللا  صـلى اهللا علیـه وسـلم    -١٥
ـــان : ألبــــي ذر ـــرى اإلیمـ ــال -أظنــــه  –أي عـ ــق ؟ قــ ــال أوثــ ــم: قــ ــوله أعلــ ــال . اهللا ورســ : قــ

ــوا( ــ ــــي اهللالمـ ــبغض فـ ــ ـــي اهللا والــ ـــب فــ ــي اهللا والحـــ ــ ــاداة فـ ـــي اهللا والمعــــ ــاكم) الة فــ ــ  ٢رواه الحــ
وغیرهمـــا، وٕاســـناد واه، لكـــن لـــه شـــاهد مـــن حـــدیث ابـــن مســـعود، ومـــن حـــدیث  ٣والطبرانـــي

فالحــدیث بمجمــوع طرقــه یرقــى إلــى درجــة الحســن علــى : البــراء بــن عــازب، قــال األلبــاني
  .   ٤األقل

  

                                     
  )٥١ح٣/١٤٧٥(صحیح مسلم ) ٣٤١١ح٣/١٣١٩(صحیح البخاري  -  ١
  )٢/٥٢٢(المستدرك  -  ٢
  )١١٥٣٧ح١١/٢١٥(المعجم الكبیر  -  ٣
  )١٧٢٨ح٤/٣٠٦(السلسلة الصحیحة -  ٤



  ٨

  ا ترجحت مصلحة هجرهمهجر أهل البدع والمعاصي إذ -١٦
) إذا مرضوا فال تعودهم وٕاذا ماتوا فال تشهدوهم(قال صلى اهللا علیه وسلم في القدریة 

  .وسیأتي
  

عــن كعــب بـــن مالــك رضـــي اهللا تعــالى عنـــه فــي ســـیاق قصــة تخلفـــه عــن غـــزوة و  -١٧
یعني _ نهى رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم  المسلمین عن كالمنا أیها الثالثة : (تبوك 
ــا النـــاس _ وهـــالل بـــن أمیـــة و مـــرارة بـــن الربیـــع نفســـه  مـــن بـــین مـــن تخلـــف عنـــه فاجتنبنـ

وتغیروا لنا حتى تنكرت في نفسي األرض فما هـي التـي أعـرف فلبثنـا علـى ذلـك خمسـین 
فكنت أخرج فأشهد الصالة مع المسلمین وأطوف في األسـواق وال یكلمنـي : قال … لیلة 

فأســـلم علیــه وهـــو فــي مجلســـه بعــد الصـــالة  أحــد وآتــي رســـول اهللا صــلى اهللا علیـــه وســلم 
ــا منــه فأســـارقه  فــأقول فــي نفســي هــل حــرك شــفتیه بــرد الســالم علــي أم ال ثــم أصــلي قریب
النظــر فــإذا أقبلــت علــى صــالتي أقبــل إلــي وٕاذا التفــت نحــوه أعــرض عنــي حتــى إذا طــال 
علــي ذلــك مــن جفــوة النــاس مشــیت حتــى تســورت جــدار حــائط أبــي قتــادة وهــو بــن عمــي 

النــاس إلــي فســلمت علیــه فــواهللا مــا رد علــي الســالم فقلــت یــا أبــا قتــادة أنشــدك بــاهللا وأحــب 
لـه فنشـدته فقـال اهللا  له فنشدته فسكت فعـدت هل تعلمني أحب اهللا ورسوله فسكت فعدت

حتــى إذا مضــت أربعــون .. ورســوله أعلــم ففاضــت عینــاي وتولیــت حتــى تســورت الجــدار 
صـلى اهللا علیـه وسـلم  یـأتیني فقـال إن رسـول اهللا لیلة من الخمسین إذا رسول رسـول اهللا 

صــلى اهللا علیــه وســـلم  یــأمرك أن تعتـــزل امرأتــك فقلــت أطلقهـــا أم مــاذا أفعـــل قــال ال بـــل 
فلما صلیت صالة الفجر صبح خمسین لیلة وأنا على ظهر : قال … اعتزلها وال تقربها 

قت علـي نفسـي وضـاقت بیت من بیوتنا فبینا أنا جالس على الحال التي ذكر اهللا قـد ضـا
علــي األرض بمــا رحبــت ســمعت صــوت صــارخ أوفــى علــى جبــل ســلع بــأعلى صــوته یــا 
كعب بن مالك أبشر قال فخررت سـاجدا وعرفـت أن قـد جـاء فـرج وآذن رسـول اهللا صـلى 

 ١رواه البخاري ومسلم.. ) اهللا علیه وسلم  بتوبة اهللا علینا حین صلى صالة الفجر

  

                                     
  )٥٣ح٤/٢١٢(صحیح مسلم ) ٤١٥٦ح٤/١٦٠٣(صحیح البخاري  -  ١



  ٩

  الة أمور المسلمین وٕان جاروا وظلمواوجوب السمع والطاعة لو  -١٧
دعانـــا النبــي صـــلى اهللا : (عــن عبــادة بـــن الصــامت رضــي اهللا تعـــالى عنــه   قــال -١٨

أن بایعنــا علــى الســمع والطاعــة فــي منشــطنا : علیــه وســلم فبایعنــاه فقــال فیمــا أخــذ علینــا
ــرو كفــــرا بو  ــــه إال أن تـ ــازع األمــــر أهل ــًا ومكرهنـــا وعســــرنا ویســـرنا وأثــــرة علینــــا وأن ال ننـ احــ

  ١رواه البخاري ومسلم) عندكم من اهللا فیه برهان
اســمع وأطــع فــي عســرك ویســرك ومنشــطك : (وعنــه أن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم قــال

رواه ابـــن ) ومكرهـــك وأثـــرة علیـــك وٕان أكلـــوا مالـــك وضـــربوا ظهـــرك إال أن یكـــون معصـــیة
  ٢حبان

  عقوبة الباغي على ولي األمر المسلم   -١٨
تعــالى عنــه قــال ســمعت رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم  عــن عرفجــة رضــي اهللا -١٩

من أتاكم وأمركم جمیع على رجل واحد یرید أن یشق عصاكم أو یفرق جمـاعتكم : (یقول
   ٣رواه مسلم) فاقتلوه

  النهي عن سب أمراء المسلمین -١٩
عن زیاد بن ُكسیب العدوي قال كنت مع أبي بكرة رضي اهللا تعالى عنه   تحـت  -٢٠

مر وهـو یخطــب وعلیـه ثیـاب رقــاق فقـال أبــو بـالل انظـروا إلــى أمیرنـا یلــبس منبـر ابـن عــا
: ثیــاب الفســاق فقــال أبــو بكــرة اســـكت ســمعت رســول اهللا  صــلى اهللا علیــه وســلم   یقـــول

هـــذا حـــدیث : والترمـــذي وقــال ٤رواه أحمــد) مــن أهـــان ســلطان اهللا فـــي األرض أهانـــه اهللا(
  ٦، وحسنه األلباني ٥حسن غریب

                                     
  )٤٢ح٣/١٤٧٠(صحیح مسلم ) ٦٦٤٧ح٦/٢٥٨٨(صحیح البخاري  -  ١
  )٤٥٦٢ح١٠/٤٢٥(صحیح ابن حبان  -  ٢
  )٦٠ح٣/١٤٨٠(صحیح مسلم  -  ٣
  )٢٠٤٥٠ ح ٥/٤٢(المسند  -  ٤
  )٢٢٢٤ح٤/٥٠٢(الترمذيسنن  -  ٥
  .ومعه ظالل الجنة لأللباني) ١٠١٧ح ٢/٤٨٩(السنة البن أبي عاصم  -  ٦



  ١٠

  الة أمور المسلمینالدعاء لو  -٢٠
: عـــن تمـــیم الـــداري رضـــي اهللا تعـــالى عنـــه أن النبـــي صـــلى اهللا علیـــه وســـلم قـــال  -٢١

  ١رواه مسلم) الدین النصیحة قلنا لمن قال هللا ولكتابه ولرسوله والئمة المسلمین وعامتهم(
النصیحة إرادة الخیر للمنصوح له، ومن لوازم النصیحة لولي األمر الدعاء له بما : قلت

إجماع السلف على مشروعیة الدعاء لوالة  ٢، ونقل البخاريحه وصالح رعیتهفیه صال
  . األمور

  كیف تنصح الرعیة والة أمرها -٢١
عــن شــریح بــن عبیــد رضــي اهللا تعــالى عنــه  قــال قــال عیــاض بــن غــنم لهشــام بــن  -٢٢

مـن أراد أن ینصـح لـذي سـلطان : (حكیم ألم تسمع بقول رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم
ه عالنیــة ولكــن یأخــذ بیــده فیخلــوا بــه فــإن قبــل منــه فــذاك وٕاال كــان قــد أدى الــذي فــال یبــد

رواه أحمد ورجاله ثقات، إال أني لـم : ، قال الهیثمي٤وابن أبي عاصم ٣رواه أحمد). علیه
صـحیح بمجمـوع : وقـال األلبـاني. ٥أجد لشریح من عیـاض وهشـام سـماعًا وٕان كـان تابعیـاً 

  . ٦د اهللا بن أبي أوفى رواه أحمد بسند حسنطرقه، وله شاهد موقوف على عب
استئذان ولي األمر المسلم للجهاد، واسئتذان الوالدین للسفر الصالح ما لم  -٢٢

  یتعین 
جـــاء رجـــل إلـــى النبـــي : (قـــال  عبـــد اهللا بـــن عمـــرو رضـــي اهللا تعـــالى عنهمـــاعـــن  -٢٣

ففیهمــا : القــ. نعــم: أحــي والــداك؟ قــال: صــلى اهللا علیــه وســلم  فاســتأذنه فــي الجهــاد فقــال
  ٧رواه البخاري ومسلم) فجاهد

                                     
  )٩٥ح١/٧٤(صحیح مسلم  -  ١
  )١/١٧٦(أصول السنة للاللكائي  -  ٢
  )١٥٣٦٩ ح ٣/٤٠٣(المسند -  ٣
  )١٠٩٧ح ٢/٥٢٢(السنة  -  ٤
  )٥/٢٢٩(مجمع الزوائد  -  ٥
  )١٠٩٧ح  ٢/٥٢٢(السنة  -  ٦

  )٥ح٤/١٩٧٥(صحیح مسلم) ٢٨٤٢ح٣/١٠٩٤(صحیح البخاري  -  ٧



  ١١

  ترك اإلفتاء والتعلیم والوعظ إذا منع منه ولي األمر وفي األمة من یقوم به -٢٣
عــن عــوف بــن مالـــك  رضــي اهللا تعــالى عنــه  عـــن النبــي صــلى اهللا علیــه وســـلم  -٢٤
، قــال ٢وأبـو داود ١رواه أحمــد) ال یقـص علــى النـاس إال أمیــر أو مـأمور أو مختـال: (قـال

قابـــل للتحســـین، لكــن الحـــدیث صـــحیح فـــإن لـــه فـــي المســـند (أللبــاني عـــن ســـند أبـــي داود ا
  ٤قلت وله شواهد حسنة ٣)طرقا أخرى بعضها صحیح

  
كنــت عنــد عمــر فجــاءه : وعــن عبــد الــرحمن بــن أبــزى رضــي اهللا تعــالى عنــه قــال -٢٥

تـى أمـا أنـا فلـم أكـن أصـلي ح: إنا نكون بالمكان الشهر والشهرین؟ فقال عمر: رجل فقال
أجـــد المـــاء قـــال فقـــال عمـــار یـــا أمیـــر المـــؤمنین أمـــا تـــذكر إذ كنـــت أنـــا وأنـــت فـــي اإلبـــل 
فأصابتنا جنابة فأما أنا فتمعكت فأتینا النبي صلى اهللا علیـه وسـلم  فـذكرت ذلـك لـه فقـال 
إنما كان یكفیك أن تقول هكذا وضرب بیدیه إلى األرض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهـه 

فقــال عمــر یــا عمــار اتــق اهللا فقــال یــا أمیــر المــؤمنین إن شــئت  ویدیــه إلــى نصــف الــذراع
رواه مسـلم وأبـو داود ) كال واهللا لنولینك من ذلك ما تولیت: (واهللا لم أذكره أبدا فقال عمر

  واللفظ له
یــا أمیــر المــؤمنین إن شــئت لمــا جعــل اهللا علــي مــن حقــك ال : قــال عمــار: ولفــظ مســلم  
   ٥أحدث به أحدا

  المنكر ودرجاتهوجوب إنكار  -٢٤
عن أبي سعید رضي اهللا تعالى عنه   سـمعت رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه  -٢٦
مــن رأى منكــرا فلیغیــره بیــده فــإن لــم یســتطع فبلســانه فــإن لــم یســتطع فبقلبــه : (وســلم قــال

  ٦رواه مسلم) وذلك أضعف اإلیمان
  

                                     
  )٢٤٠١٨ح ٦/٢٢(المسند  -  ١
  )٣٦٦٥ح٣/٣٢٣(أبي داودسنن  -  ٢
  )٥(حاشیة رقم ) ١/٨٠(مشكاة المصابیح  -  ٣
  ).٢(حاشیة رقم ) ٦٦٦١ح١١/٢٤١(انظر مسند أحمد -  ٤

  )١١٣ح١/٢٨١(صحیح مسلم ) ٣٢٢ح١/٨٨(أبو داود  -  ٥
  )٧٨ح١/٦٩(صحیح مسلم  -٢



  ١٢

  استعمال الرفق في إنكار المنكر -٢٥
لنبـــي صـــلى اهللا علیـــه وســـلم  عـــن عائشـــة  رضـــي اهللا تعـــالى عنـــه  زوج ا  -٢٧

إن الرفــق ال یكــون فــي شــيء إال زانــه وال ینــزع :  (عــن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم قــال
  ١رواه مسلم) من شيء إال شانه

  
مــا ینبغــي أن یكــون علیــه العــالم مــن الصــدع بــالحق إذا لــم یخــش تلــف  -٢٦

  نفسه 
ول عن أبـي نضـرة عـن أبـي سـعید الخـدري  رضـي اهللا تعـالى عنـه أن رسـ -٢٨

أال ال یمـنعن رجـال هیبـة النـاس أن : (اهللا صلى اهللا علیه وسلم قام خطیبا فكان فیما قـال
رواه الترمـذي . فبكى أبو سعید وقال قد واهللا رأینا أشـیاء فهبنـا: قال) یقول بحق إذا علمه

  ٣وابن ماجه ٢وقال هذا حدیث حسن صحیح
  

  الحذر من التشبه بأهل الكتاب -٢٧
ــالعــــن أبــــي ســــعید رضــــي اهللا -٢٩ ــلم قــ ــه أن النبــــي صــــلى اهللا علیــــه وســ ـــالى عنــ :  تعـ
لتتــبعن ســنن مــن قــبلكم شــبرا بشــبر وذراعــا بــذراع حتــى لــو ســلكوا جحــر ضــب لســلكتموه (

  ٤رواه البخاري ومسلم) قلنا یا رسول اهللا الیهود والنصارى قال فمن
  

  التحذیر من العصبیة لآلراء والرجال والمذاهب وأنها من خصال الجاهلیة -٢٨
جــابر بــن عبــد اهللا رضــي اهللا تعــالى عنهمــا قــال كنــا فــي غــزاة  فكســع رجــل عــن   -٣٠

ــا  ــال المهــــاجري یــ ــار وقــ ــا لألنصــ ــاري یــ ــار فقــــال األنصـ مـــن المهــــاجرین رجــــال مــــن األنصــ
للمهاجرین فسمع ذاك رسول اهللا  صلى اهللا علیه وسـلم فقـال مـا بـال دعـوى جاهلیـة قـالوا 

                                     
  )٧٨ح٤/٢٠٠٤(صحیح مسلم  -  ١

  )٢١٩١ح ٤/٤٨٣(سنن الترمذي -  ٢
  )٤٠٠٧ح٢/١٣٢٨(سنن ابن ماجه -  ٣

  )٦ح٤/٢٠٥٤(صحیح مسلم) ٣٢٦٩ح٣/١٢٧٤(صحیح البخاري  -  ٤



  ١٣

) دعوهـا فإنهـا منتنـة : (األنصـار فقـالیا رسـول اهللا كسـع رجـل مـن المهـاجرین رجـال مـن 
  ١الحدیث رواه البخاري ومسلم

  عصمة دم المسلم  -٢٩
عــن عبـــد اهللا بــن مســـعود رضـــي اهللا تعــالى عنـــه  قـــال قــال رســـول اهللا صـــلى اهللا  -٣١

ال یحــل دم امــرئ مســلم یشــهد أن ال إلــه إال اهللا وأنــي رســول اهللا إال بإحــدى : (علیـه وســلم
  ٢رواه البخاري ومسلم) الزاني والمفارق لدینه التارك للجماعةثالث النفس بالنفس والثیب 

  تحریم سب المسلم ومقاتلته -٣٠
عــن عبــد اهللا بــن مســعود  رضــي اهللا تعــالى عنــه أن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم  -٣٢
 ٣رواه البخاري ومسلم) سباب المسلم فسوق وقتاله كفر: (قال

  
س هــو الكفـر األكبــر، فلــیس فیــه حجــة لــی) وقتالــه كفــر(قولــه صــلى اهللا علیــه وسـلم : قلـت

وٕان (لمـن یكفـر صـاحب الكبیــرة، وقـد أثبـت اهللا للقاتـل عمــدًا مطلـق اإلیمـان، فقـال تعــالى 
اآلیـة، فأثبـت لهـم سـبحانه وتعـالى اإلیمـان ) طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهمـا

فـا ولـي المقتـول أي ع) فمـن عفـي لـه مـن أخیـه شـيء(مع كونهما متقاتلتین، وقال تعالى 
عـــن القاتـــل فأســـقط القصـــاص إلـــى الدیـــة فأثبـــت األخـــوة بـــین القاتـــل وبـــین ولـــي المقتـــول 
والمقصود بها أخوة اإلیمان فلم یخرج بالقتل منها فما دون القتل مـن المعاصـي مـن بـاب 

وفـــي الصـــحیحین مـــن حـــدیث أبـــي ذر عـــن النبـــي صـــلى اهللا علیـــه . أولـــى كالزنـــا والســـرقة
ا من عبد قال ال إله إال اهللا ثم مات على ذلك إال دخل الجنة قلت وٕان م:"وسلم أنه قال 

زنـى وٕان سـرق قـال وٕان زنــى وٕان سـرق قلـت وٕان زنـى وٕان ســرق قـال وٕان زنـى وٕان ســرق 
قلت وٕان زنى وٕان سرق قال وٕان زنى وٕان سرق على رغم   أنف أبـي  ذر وكـان أبـو ذر 

  ".    إذا حدث بهذا قال وٕان رغم   أنف أبي  ذر

                                     
  )٦٣ح٤/١٩٩٨(صحیح مسلم ) ٣٣٣٠ح٣/١٢٩٦(صحیح البخاري  -  ١
  )٢٥ح٣/١٣٠٢(صحیح مسلم ) ٦٤٨٤ح٦/٢٥٥١(ري صحیح البخا -  ٢
  )١١٦ح١/٨١(صحیح مسلم ) ٤٨ح١/٢٧(صحیح البخاري  -  ٣



  ١٤

  
  تحریم قتال المسلمین في غیر دفع البغي والفساد في األرض -٣١

عــن عبـــد اهللا بـــن عمـــر رضــي اهللا تعـــالى عنـــه عـــن النبــي صـــلى اهللا علیـــه وســـلم  -٣٣
  ١رواه البخاري ومسلم) من حمل علینا السالح فلیس منا: (قال

  
  خطر تكفیر المسلم بغیر حق -٣٢

: صـلى اهللا علیـه وسـلم قـال عن ابن عمـر رضـي اهللا تعـالى عنهمـا أن رسـول اهللا -٣٤
) أیما امرئ قال ألخیه یـا كـافر فقـد بـاء بهـا أحـدهما إن كـان كمـا قـال وٕاال رجعـت علیـه(

 .٢رواه البخاري ومسلم واللفظ له

  علو اهللا تعالى والرد على الحلولیة -٣٣
عن أبي هریـرة  رضـي اهللا تعـالى عنـه أن رجـال أتـى النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم  -٣٥

أیــن اهللا ؟ فأشــارت : (إن علــّي رقبـة مؤمنــة؟ فقــال لهـا: فقــال یـا رســول اهللابجاریـة ســوداء 
فمن أنا؟ فأشارت إلى النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم وٕالـى : فقال لها. إلى السماء بأصبعها

  ٣رواه مسلم) اعتقها فإنها مؤمنة: السماء یعنى أنت رسول اهللا فقال
   
  

  حالل والرد على الخوارجال یكفر المسلم بارتكاب الكبیرة دون است -٣٤
عـــن عبـــادة بـــن الصـــامت رضـــي اهللا تعـــالى عنـــه أن رســـول اهللا  صـــلى اهللا علیـــه  -٣٦

تعالوا بایعوني على أن ال تشـركوا بـاهللا شـیئا وال : (وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه
ــم وال  ـــدیكم وأرجلكـــ ــین أیــ ـــه بـــ ـــان تفترونــ ـــأتوا ببهتــ ـــوا أوالدكـــــم وال تــ ــوا وال تقتلــ ـــرقوا وال تزنـــ تســ

وني في معروف فمن وفي منكم فأجره على اهللا ومن أصاب من ذلك شیئا فعوقـب تعص

                                     
  )١٦١ح١/٩٨(صحیح مسلم ) ٦٦٥٩ح٦/٢٥٩١(صحیح البخاري  -  ١
  )١١١ح١/٧٩(صحیح مسلم ) ٥٧٥٣ح٥/٢٢٦٤(صحیح البخاري  -  ٢
  )٣٣ح١/٣٨٢(صحیح مسلم  -  ٣



  ١٥

بـه فـي الــدنیا فهـو لـه كفــارة ومـن أصـاب مــن ذلـك شـیئا فســتره اهللا فـأمره إلـى اهللا إن شــاء 
  ١رواه البخاري ومسلم) عاقبه وٕان شاء عفا عنه قال فبایعته على ذلك

  ذم الخوارج -٣٥
ــه -٣٧ ـــالى عنــ ــال فــــي شــــأنهم  عــــن أبــــي ســــعید رضــــي اهللا تعـ ــوم : (أن رســــول اهللا قــ قــ

یقرؤون القرآن ال یجاوز حناجرهم یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیة یقتلون أهل 
  ٢رواه البخاري ومسلم) اإلسالم ویدعون أهل األوثان لئن أنا أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد

  المعاصي تنقص اإلیمان والرد على المرجئة -٣٦
ال ( تعــالى عنــه قــال قــال النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم عــن أبــي هریــرة رضــي اهللا -٣٨

یزني الزانـي حـین یزنـي وهـو مـؤمن وال یشـرب الخمـر حـین یشـرب وهـو مـؤمن وال یسـرق 
حین یسرق وهو مؤمن وال ینتهب نهبة یرفع الناس إلیه فیها أبصـارهم حـین ینتهبهـا وهـو 

  ٣رواه البخاري ومسلم) مؤمن
  

  أنكره إثبات القدر، والرد على من -٣٧
عــن عبــد اهللا بــن مســعود رضــي اهللا عنــه قــال حــدثنا رســول اهللا  صــلى اهللا علیــه  -٣٩

إن أحدكم یجمع خلقه  في بطن أمه أربعین یوما : ( وسلم وهو الصادق المصدوق قال 
نطفة ثم یكون علقة مثل ذلك ثم یكون مضغة مثل ذلك ثـم یبعـث اهللا ملكـا فیـؤمر بـأربع 

قه وأجله وشقي أو سعید ثم ینفخ فیه الـروح فـإن الرجـل كلمات ویقال له اكتب عمله ورز 
مــنكم لیعمــل حتــى مــا یكــون بینــه وبــین الجنــة إال ذراع فیســبق علیــه كتابــه فیعمــل بعمــل 
أهــل النــار ویعمــل حتــى مــا یكــون بینــه وبــین النــار إال ذراع فیســبق علیــه الكتــاب فیعمــل 

 ٤رواه البخاري ومسلم) بعمل أهل الجنة

                                     
  )١٠٨ح٢/٧٢١(صحیح مسلم ) ١٨ح١/١٥(صحیح البخاري  -  ١
  )١٤٥ح٢/٧٤٣(صحیح مسلم ) ٣١٦٦ح٣/١٢١٩(صحیح البخاري  -  ٢
  )١٠٠ح١/٧٦(صحیح مسلم ) ٢٣٤٣ح٢/٨٧٥(صحیح البخاري  -  ٣
  ) ١ح٤/٢٠٣٦(صحیح مسلم ) ٣٠٣٦ح٣/١١٧٤(صحیح البخاري  -  ٤



  ١٦

  ذم القدریة -٣٨
ــال عـــن -٤٠ ــي صــــلى اهللا علیـــه وســــلم قــ ــالى عنــــه عـــن النبــ ــي اهللا تعــ : ابــــن عمــــر رضـ
رواه الحـاكم ) القدریة مجوس هذه األمة إن مرضوا فال تعودوهم وٕان ماتوا فال تشـهدوهم(

ــن ابـــن عمـــر ــازم ســـماع عـ ــو داود ١وقـــال صـــحیح علـــى شـــرطهما إن صـــح ألبـــي حـ  ٢وأبـ
  ٥واأللباني ٤، وحسنه ابن حجر٣والترمذي وحسنه

  
  بات المشیئة للعبد والرد على الجبریةإث -٣٩

المــؤمن القــوى خیــر : (عــن أبــي هریــرة قــال قــال رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم -٤١
وأحب إلى اهللا من المؤمن الضعیف وفي كل خیر احرص على مـا ینفعـك واسـتعن بـاهللا 
وال تعجز فإن أصابك شيء فال تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكـن قـل قـدر اهللا ومـا شـاء 

  ٦رواه مسلم) عل فإن لو تفتح عمل الشیطانف
  

  اإلیمان باألسماء والصفات والرد على الجهمیة والمعطلة -٤٠
: عـن أبـي هریــرة رضـي اهللا تعـالى عنــه أن رسـول اهللا صـلى اهللا علیــه وسـلم قــال  -٤٢
ــة( ــدا مـــن أحصـــاها دخــــل الجنـ ــما مائـــة إال واحــ ــعین اســ ــاري ) إن هللا تســـعة وتسـ رواه البخــ

  ٧ومسلم

                                     
  )١/١٥(المستدرك -  ١
  )٤٦٩١ح٤/٢٢٢(سن أبي داود  -  ٢
یكون في أمتي (بهذا اللفظ ولكن عنده عن ابن عمر مرفوعًا  ذينقال عن ابن حجر ولم أجده في سنن الترم -  ٣

  .)٢١٥٢ح٤/٤٥٦(وقال حسن صحیح غریب ) خسف ومسخ وذلك في المكذبین بالقدر
  )٣/١٧٧٩(أجوبة ابن حجر الملحقة بآخر المشكاة  -  ٤
  )٣(حاشیة رقم ) ١/٣٨(المشكاة  -  ٥

  )٣٤ح٤/٢٠٥٢(صحیح مسلم  -  ٦
  )٦ح٤/٢٠٦٣(صحیح مسلم ) ٢٥٨٥ح٣/٩٨١(صحیح البخاري  -  ٧



  ١٧

صحابة كلهم، واعتقاد عدالتهم، وتحریم الغلو في أحد منهم، وذم من اعتقد حب ال -٤١
  خالف ذلك

عـــن أبـــي ســـعید الخـــدري رضـــي اهللا تعـــالى عنـــه قـــال قـــال النبـــي صـــلى اهللا علیـــه  -٤٣
ال تســـبوا أصـــحابي فلـــوا أن أحـــدكم أنفـــق مثـــل أحـــد ذهبـــا مـــا بلـــغ مـــد أحـــدهم وال : (وســـلم

  ١رواه البخاري ومسلم) نصیفه
رضــي اهللا تعــالى عنــه قـال قــال رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم  عـن ابــن عبــاس -٤٤
رواه ) یــا أیهــا النــاس إیــاكم والغلــو فــي الــدین فإنــه أهلــك مــن كــان قــبلكم الغلــو فــي الــدین(

  ٦والحاكم، ووافقه الذهبي ٥وابن حبان ٤وصححه ابن خزیمة ٣وابن ماجه ٢النسائي
  خطر الكذب على الرسول صلى اهللا علیه وسلم -٤٢

من كذب علي فلیتبـوأ : (أبي هریرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم  عن -٤٥
  ٧رواه البخاري ومسلم) مقعده من النار

  أنه كذبالحذر من روایة الحدیث إذا علم  -٤٣
عـن ســمرة بــن جنــدب والمغیــرة بــن شـعبة رضــي اهللا تعــالى عنــه عــن النبــي صــلى  -٤٦

) رى أنـــه كـــذب فهـــو أحـــد الكـــاذبینمـــن حـــدث عنـــي حـــدیثا وهـــو یـــ: (اهللا علیـــه وســـلم قـــال
  .٩والترمذي وقال هذا حدیث حسن صحیح ٨أخرجه مسلم في المقدمة

  الحث على حسن الخلق -٤٤
مـا شـيء أثقـل فـي میــزان : (عـن أبـي الـدرداء أن النبـي صـلى اهللا علیـه وســلم قـال -٤٧

 ١٠رواه أبــو داود) المــؤمن یــوم القیامــة مــن خلــق حســن وٕان اهللا لیــبغض الفــاحش البــذيء
                                     

  )٢٢١ح٤/١٩٦٧(صحیح مسلم ) ٣٤٧٠ح٣/١٣٤٣(صحیح البخاري  -  ١
  ) ٣٠٥٧ح٥/٢٦٨(سنن النسائي -  ٢
  )٣٠٢٩ح٢/١٠٠٨(سنن ابن ماجه -  ٣
  )٢٨٦٧ح٤/٢٧٤(صحیح ابن خزیمة  -  ٤
  )٣٨٧١ح٩/١٨٣(صحیح ابن حبان  -  ٥
  )١/٤٦٦(المستدرك -  ٦

  )٣ح١/١٠(سلم صحیح م) ١١٠ح١/٥٢(صحیح البخاري  -  ٧
  .وأورده المنذري في مختصر صحیح مسلم آخر كتاب العلم )٩(المقدمة ص -  ٨
  )٢٦٦٢ح٥/٣٦(سنن الترمذي  -  ٩

  )٤٧٩٩ح٤/٢٥٣(سنن أبي داود  -  ١٠



  ١٨

ــذا حــــدیث حســــن صــــحیحمخ ــه وقــــال هــ ــظ لــ ــان ١تصـــرًا والترمــــذي واللفــ ، وأخرجــــه ابــــن حبــ
  .٢وصححه

  
  االعتصام بالكتاب والسنة -٤٥

ــلم خطـــب النـــاس فـــي حجــــة  -٤٨ عـــن ابـــن عبـــاس أن رســـول اهللا صـــلى اهللا علیــــه وسـ
قــد یــئس الشــیطان بــأن یعبــد بأرضــكم ولكنــه رضــي أن یطــاع فیمــا ســوى : (الــوداع فقــال

ــا إن ذلــــك ممــــا تحــــاقرون مــــن أ ــیكم مــ ــاس إنــــي قــــد تركــــت فــ ــا النــ ــا أیهــ ــذروا یــ ــالكم فاحــ عمــ
)  الحــدیث… اعتصــمتم بــه فلــن تضــلوا أبــدا كتــاب اهللا وســنة نبیــه صــلى اهللا علیــه وســلم 

قــد احــتج البخــاري بأحادیــث عكرمــة واحــتج مســلم بــأبي أویــس وســائر : رواه الحــاكم وقــال
هـذا محفـوظ : ن عبـد البـروقـال ابـ .٣رواتـه متفـق علـیهم ولـه شـاهد مـن حـدیث أبـي هریـرة

معروف مشهور عن النبي صلى اهللا علیه وسلم عند أهـل العلـم شـهرة یكـاد یسـتغنى بهـا 
  .٥سنده حسن: وقال األلباني. ٤عن اإلسناد

                                     
  )٢٠٠٢ح٤/٣٦٢(سنن الترمذي -  ١
  )٥٦٩٣ح١٢/٥٠٧(صحیح ابن حبان  -  ٢
  )١/٩٣(المستدرك  -  ٣

  )٢٤/٣٣١(التمهید  -  ٤
  )١(حاشیة رقم ) ١/٦٦(المشكاة  -  ٥
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  الموضوع              الصفحة
  المقدمة  ٢
  إخالص النیة في الدعوة إلى اهللا  ٣
  فضل الدعوة إلى اهللا تعالى  ٣
  طلب العلم فریضة ، والرد على من حقر شأنه وَنّفر عنه  ٣
  وجوب تبلیغ العلم   ٤
  وجوب البدء بالتوحید في الدعوة إلى اهللا  ٤
  وجوب التحذیر من الشرك ووسائله  ٤
  مناهج الدعوة توقیفیة فال یدعى إلى اهللا بتمثیل وال نشید   ٤
  لفرق الهالكة، وبیان حقیقة الجماعة الناجیة المنصورة التحذیر من ا  ٤
  شرف أهل الحدیث  ٥
  فضل العلم والعلماء والرد على من یتنقصهم  ٥
  العلم قبل العمل والدعوة، ومن لم یبدأ به أفسد أكثر مما یصلح  ٦
  ال یغتر بكل من أظهر نصرة الدین حتى ُیعرف أنه على السنة  ٦
  ع كلها، وبیان أنه ال بدعة حسنةوجوب التحذیر من البد  ٦
  الحذر من دعاة الضاللة، ولزوم جماعة المسلمین وٕامامهم عند الفتن  ٧
  الحب في اهللا والبغض فیه  ٧
  هجر أهل البدع والمعاصي إذا ترجحت مصلحة هجرهم  ٨
  وجوب السمع والطاعة لوالة األمور وٕان جاروا وظلموا  ٩
  سلم  عقوبة الباغي على ولي األمر الم  ٩
  النهي عن سب األمراء المسلمین  ٩
  الدعاء لوالة أمور المسلمین  ١٠
  كیف تنصح الرعیة والة أمرها  ١٠



  ٢٢

استئذان ولي األمر المسلم للجهاد، واستئذان الوالدین للسفر الصالح ما لم   ١٠
  یتعین

  ترك اإلفتاء إذا منع منه ولي األمر وفي األمة من یقوم به  ١١
  منكر ودرجاتهوجوب إنكار ال  ١١
  استعمال الرفق في إنكار المنكر  ١٢
  ما ینبغي أن یكون علیه العالم من الصدع بالحق إذا لم یخش تلف نفسه   ١٢
  الحذر من التشبه بأهل الكتاب  ١٢
  التحذیر من العصبیة لآلراء والرجال والمذاهب وأنها من خصال الجاهلیة  ١٢
  عصمة دم المسلم   ١٣
  م ومقاتلتهتحریم سب المسل  ١٣
  تحریم قتال المسلمین في غیر دفع البغي والفساد في االرض  ١٣
  خطر تكفیر المسلم بغیر حق  ١٣
  ال یكفر المسلم بارتكاب الكبیرة دون استحالل والرد على الخوارج  ١٣
  ذم الخوارج  ١٤
  المعاصي تنقص اإلیمان والرد على المرجئة  ١٤
  إثبات القدر، والرد على من أنكره  ١٤
  ذم القدریة  ١٥
  إثبات المشیئة للعبد والرد على الجبریة  ١٥
  اإلیمان باألسماء والصفات والرد على الجهمیة والمعطلة  ١٥
  علو اهللا تعالى والرد على الحلولیة  ١٦
  .حب الصحابة كلهم، واعتقاد عدالتهم، وتحریم الغلو في أحد منهم  ١٦
  سلم خطر الكذب على الرسول صلى اهللا علیه و   ١٦
  الحذر من روایة الحدیث إذا علم أو ظن ضعفه دون بیان حاله  ١٧
  الحث على حسن الخلق  ١٧
  االعتصام بالكتاب والسنة  ١٧
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  المصادر والمراجع  ١٨
  الفهرست  ٢٠

 
 


